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البعد األوراسي في استراتيجية االتحاد األوروبي

رتيبة برد(*)
أستاذة باحثة في العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
جامعة تيزي وزو - الجزائر.

مقدمة
ــا وآســيــا، والــمــمــتــدة  ــ نــة لــقــارَتــي أوروبــ ــيـــة الــمــكــوِّ تــطــلــق تــســمــيــة «أوراســـيـــا»عـــلـــى الــكــتــلــة األرضـ
على مساحة ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠ كـــــــم٢، تشكلت هــذه األخــيــرة قبل حــوالــى ٣٥٠ مليون ســنــة، واعتبرها 
الــجــغــرافــيــون قـــارة واحــــدة مثلها مــثــل األمــريــكــتــيــن وأفــريــقــيــا. بــمــا أن قــارَتــي أوروبــــا وآســيــا غير 
منفصلتين طبيعيًا بمحيط أو بــحــر. نجد أن اإلغــريــق قسموا الــعــالــم إلــى ثــالث مــنــاطــق: آسيا، 
أوروبــا وأفريقيا، هناك من يقسم «أوراسيا» نفسها إلى غربية تشمل أوروبــا والشرق األوسط، 
يضيف إليهما البعض شمال أفريقيا لكون المنطقة منفصلة عن بقية أفريقيا بواسطة الصحراء 
الكبرى، والشرقية تشمل بقية آسيا عدا منطقة الشرق األوســط منها. تربط «أوراســيــا» وتجمع 
ــا وغـــربـــه فــهــي بــذلــك تــشــكــل قــلــب الــعــالــم ومـــحـــور صــراعــاتــه مــنــذ فجر  ــ بــذلــك بــيــن شـــرق أوروبــ

التاريخ (١).

تمتد حــدود أوراســيــا غــربــًا مــن حــدود أوروبـــا الغربية على المحيط األطلسي، وتمتد حتى 
ضــفــاف الــصــيــن وروســيــا عــلــى المحيط الــهــادئ فــي الــشــرق، لــقــد عــرفــت أهــمــيــة هـــذه المنطقة 
منذ فجر القرن العشرين وتحديدًا مع بداية انهيار الخالفة العثمانية في عشرينيات القرن 
الماضي. وهــذه األهمية لم تكن فقط لهذا الموقع الجغرافي المتميز بل زاد على ذلــك كون 
هــذه المنطقة هــي مخزن الطاقة العالمي بـــدءًا مــن نفط الــشــرق األوســـط فــي إيـــران والــعــراق 
ودول الخليج. كما يمتد المخزن إلى منطقة بحر قزوين. اإلشكالية المتعلقة بهذا البحث هي: 
ما حقيقة التوسع األوروبــي نحو الشرق وما مضمون التوجهات األوراسية المنتهجة للتنافس 
على المنطقة لتحقيق النفوذ االستراتيجي؟ وهل لالنسحاب البريطاني تأثيراته في ترتيبات 

االتحاد األوروبي؟

ber_ratiba@hotmail.com. (*) البريد اإللكتروني: 
<http://ar.wikipedia.org/wiki>. (١) «أوراسيا،» الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، 
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أوًال: أوراسيا في الفكر االستراتيجي الغربي

يــعــود الفكر االستراتيجي الغربي تــجــاه «أوراســـيـــا» إلــى «نــيــكــوالس سبيكمان»، الـــذي قسم 
جغرافيا أوراسيا إلــى: «قلب قــاري» (Heart Land) وهو روسيا والتي لها امتداد بري يتجاوز 
١٧ مليون كم2، وهالل كبير من الدول الساحلية سماها «أرض الحافة» (Rim Land)، ويشمل 
ــــران، أفــغــانــســتــان، الــهــنــد، جنوب  ــا وشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الـــعـــراق، وآســيــا الــوســطــى، إيـ ــ أوروبـ
شــرق آسيا، الصين وكــوريــا. كلها دول تمتاز بأهمية مواقعها ومــواردهــا الطبيعية واالقتصادية 
الــمــتــنــوعــة والــمــهــمــة. رأى «ســبــيــكــمــان» أن الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة حــدثــت للسيطرة عــلــى هــذا 
النطاق الساحلي، ومن ثم فهي «منطقة االرتطام» (Crush zone)، أي المنطقة تشهد صراعًا 
من أجــل السيطرة على مــواردهــا، وممراتها المائية (٢). اعتبارًا من العقد األول للقرن الحادي 
والعشرين، ظهر نمط جديد من التحالفات الدولية، التي تتسم بخاصتين: أنها ال تماثل النمط 
التقليدي لألحالف العسكرية في القرن التاسع عشر، ولكنه يتخذ شكل «تحالفات ومشاركات 
استراتيجية» ذات أبعاد متعددة تدور حول التزامات عسكرية وسياسية واقتصادية ترقى إلى 
نمط األحالف المعروف باسم «أحالف الوفاق»، أما الخاصية الثانية، فهي تمركز أغلبية هذه 

التحالفات وقيامها في أوراسيا أو حول أوراسيا (٣).

الــتــغــلــغــل األوروبـــــــي فـــي «أوراســــيــــا» انــطــلــق بــتــفــكــك الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة واســتــمــر مـــع الــحــرب 
العالمية الثانية وظــهــور الثنائية القطبية. بــبــدايــة الــصــراع األيــديــولــوجــي تشتت المنطقة بين 
نظامين (الرأسمالي ليبرالي واالشتراكي)، لتقسيم المنطقة. بعد حسم الحرب الباردة بتفوق 
الغرب على الشرق تغيرت المنطقة وباتت مركزًا للصراع الدولي بامتياز خاصة بين الثالثية 
المتكونة من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي الذي ال يتوقف عن التوسع شرقًا 
وروسيا الطموحة لمجد جديد (٤). تعتبر «أوراسيا» القارة األكبر في العالم، فهي مرتكز مجال 
الجيوبوليتيكا، تضم ٧٥ بالمئة من سكان العالم، ومعظم ثروات العالم الباطنية والظاهرة، كما 
تحوي ٦٠ بالمئة من اإلنتاج القومي العالمي، و٤/٣ أرباع مصادر الطاقة في العالم، تقع فيها 

الدول األكثر دينامية ونشاطاً (٥).

عرف عالم ما بعد الحرب الباردة في ظل التسابق على المنطقة والدة «االتحاد األوراسي» 
القائم على أربعة مبادئ: المنفعة االقتصادية، التكامل المتعدد الجوانب؛ التحرك من األصغر 

(٢) أحمد علو، «روسيا «قلب العالم» يخفق من جديد،» مجلة الجيش، العدد ٢٦٢ (نيسان/أبريل ٢٠٠٧)، 
<http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13966>.

(٣) محمد السيد سليم، «واقع ومستقبل التحالفات في آسـيا،» األهرام الرقمي، نقـًال عن السياسة الدولية، 
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=409097&eid=306> (accessed on 28/8/2012).

(٤) مــحــمــود حــافظ، «أوراســـيـــا قلب الــعــالــــــــم،» الــحــوار المتمدن، الــعــدد ٢٤٠٠ (١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨)، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146605> (accessed on 10/9/2008).

(٥) مــصــطــفــى صــايــج، «مــحــاضــرة حـــول مستقبل الــنــزاعــات الجيوبوليتكية (الــســيــادة الــعــالــمــيــة)،» (جامعة 
الجزائر، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ٢٠ كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٨).
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إلــى األكبر، بمعنى توحيد المنظمات السابقة إلقامة االتــحــاد؛ التنظيم التدريجي، أي توحيد 
الــبــلــدان تبعًا لجاهزية كــل منها. وفــق «ألــكــســنــدر دوغــيــن»، تعد روســيــا دولـــة أوراســيــة عظيمة، 
وبمجيء بوتين أعطيت كل المقترحات األوراســيــة فرصتها، وصــوًال إلــى إعــالن قيام الشراكة 
االقتصادية التي دعا إليها «نزارباييف» رغم التعثر نتيجة «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا. ومن 
مؤشرات انحياز روسيا إلى المشروع األوراسي إعالن بوتين في ١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
أن روسيا دولــة أوراسية وتم التوقيع في ٢٠١١ على االتحاد الجمركي بين روسيا وبيالروسيا 
وكــازاخــســتــان، بالتوافق مــع الــشــراكــة االقــتــصــاديــة األوراســـيـــة، وخـــالل األشــهــر الــتــي تــلــت، تطوَر 
التبادل التجاري بين هــذه الــدول بنسبة ٤٣ بالمئة، وأعلن تاريخ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ 
كبداية للفضاء األوراسي المشترك بين بيالروسيا وكازاخستان وروسيا بالعمل فعليًا، إذ ُألغيت 
التأشيرات بين هذه البلدان، واإلجراءات الجمركية، وسيتم الحقًا اعتماد عملة موحدة، ليكون 

المشروع كفيـًال بالوقوف في وجه لعبة المصالح الغربية (٦).

ثانيًا: واقع شرق أوروبا بعـد الحرب الباردة

حــدد «ماكنيدر» و«مــاهــان» نظريتهما الجيوبوليتكية لمنطقة البلقان كمركز الصراع بين 
الــشــرق والــغــرب، إذ إنها تربط آسيا وأوروبــــا، (مــن اسكندينافيا، البيرينيه، آبــيــن، البلقان إلى 
الشرق األوسط فالهند وبورما، وإندونيسيا فالصين إلى اليابان). ينظر إلى المنطقة تاريخيًا 
على أنها مركز كل أحــداث القرون الثالثة الماضية، منذ انهيار اإلمبراطورية العثمانية. يقال 
بأن الخط األول الرئيسي للصراع ما بين الشرق والغرب يمتد من سهوب روسيا إلى بولونيا 
والنمسا عبر األطــلــســي. أمــا الخط الثاني فيمر مــن أوروبـــا الغربية باتجاه الجنوب الشرقي 
عــبــر الــبــلــقــان، مـــن ســـولـــون ســالــونــيــك إلـــى إســطــنــبــول ويــتــابــع ســيــره إلـــى الـــشـــرق األوســـــط حتى 
المحيط الهندي.  كانت روسيا فيما مضى مسيطرة على القارة بعد تقسيم بولونيا. ثم في العهد 
السوفياتي سيطرت على كل أوروبــا الشرقية وقسم من ألمانيا، وتوسعت الهيمنة تدريجيًا مع 
الزمن. كانت روسيا - وبقيت - حساسة تجاه الثغور البحرية للمتوسط، وأظهرت حساسيتها 
مرارًا في حروب القرم (١٨٥٦/١٨٥٢) والمسألة الشرقية (١٨٧٨/١٨٧٥) إذ لم يكن لها منفذ على 
المتوسط لمواجهة القوة اإلنكليزية المسيطرة، فحاولت الوصول إلى «المياه الدافئة» منذ عهد 
بطرس األكبر. كتب الجنرال الروسي «نوفيتسكي»، مطلع القرن العشرين، أن لروسيا اتجاهين 
في السياسة الخارجية: إما أن تترك موقعها الدولي، إذا ما رأت بأنها ليست بحاجة إلى أسطول 
بحري  أو أن تحافظ على موقعها الدولي كقوة كبرى فيه، وعليه ال بد من أن تمتلك أسطوًال 

بحريًا قوياً  (٧).

<http://www. ،(٦) مــنـــــذر بــدر حــلــوم، «أوراســيــا والــغــرب: استـعادة الــحــرب الــبــاردة،» الحياة، ٢٠١١/١٢/٢٥
sauress.com/alhayat/343000> (accessed on 28/8/2012).

(٧) رادوســـــــالف ستريانوفيتش، البلقان في لعبة الــتــوازن الــدولــي نظرة جيوبوليتيكية، تــرجــمــة نزيه 
الشوفي.
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لفهم عالقات االتحاد األوروبي بجواره الشرقي، ننطلق من دراسة أوجه شبه واالختالف 
بين الكتلتين، إذ يتجسد ذلك على األقل في مستويات ثالثة (٨):

المستوى األول: يجمع بين ُبعدين نظري وميداني، تولد عنه إشكاليتان: حساسية التفرقة 
بين الكتلتين (الشرقية والغربية)، ألن التفريق بين أوروبا وشرقها أّدى إلى ترسيخ فهم خاطئ 
أن دول الشرق األوروبــي ال تنتمي إلى الدول األوروبية. كما نجد صعوبة الجمع بين الكتلتين 
والتعامل معهما بالمعايير نفسها، ومن هنا تتبين مسيرة سعي دول الشرق األوروبــي لالنتماء 

إلى االتحاد األوروبي، ما يدعم فرضية االختالف.

المستوى الثاني: يتعلق بالبعد التاريخي بين أوروبـــا وشرقها ومــا يشكله من تباين بفعل 
اختالفات تاريخية وسياسية وإثنية. إضافة إلى السياق الجغرافي لهذا الشرق كوحدة جغرافية 
مستقلة في مجموعها، وتمتلك حــّدًا أدنى من المشتركات التي تسمح بتصنيفها ضمن خارطة 

موحدة تختلف من الناحية النوعية عن التصنيف الذي ينطبق على دول االتحاد األوروبي (٩).

الــمــســتــوى الـــثـــالـــث: يــتــضــمــن عــــالقــــات الــــشــــرق األوروبــــــــــي مــــع دول االتـــــحـــــاد، الـــعـــالقـــات 
اإلثنية فــي عــدد مــن دول البلقان، ومــا يرتبط بها مــن خصوصيات الـــدول الشرقية (اإلثنيات 
والديانات واللغات) الذي يحكم مجموع المجتمعات المنتظمة في نوع من الوحدة السياسية، 
(كونفدرالية، فدرالية أو دولة بسيطة غير مركبة)، مقارنة باالتحاد األوروبي الذي يمثل وحدة 
(سياسية، اقتصادية...). أمــا من ناحية التقدم االقتصادي والتقني فــإن بين هاتين الكتلتين 
اخــتــالفــات عميقة فــي الفعالية، مما يخلق مــعــادلــة تجمع بين ثنائية (االنــســجــام واالخــتــالف)، 

ويخلق مشاكل في التعامل بين الكتلتين.

مـــن نـــمـــاذج االنــتــشــار الـــثـــوري اإلقــلــيــمــي مـــا حـــدث فـــي شـــرق أوروبــــــا، يــتــعــلــق األمــــر بــالــثــورة 
التي تكون عــادة محكومة بحركة الــداخــل، واتصالها بالخارج أو ارتباطها وتأثيرها بــه يكون 
مـــحـــدودًا إال فــي حـــاالت االنــتــشــار لــنــمــوذج ثـــوري فــي مجتمعات إقــلــيــم مــعــيــن، تجمعها أوضـــاع 
ثقافية وسياسية واحـــدة أو مشتركة فتكون الــثــورة فــي مجتمع «أ» نموذجًا يحتذى بــه ويتكرر 
في مجتمعات «ب» و«ج» في إقليم واحد. فالثورة التغيرية التي تقوم في مجتمع معين ضمن 
إقليم متجانس، تمثل نموذجًا يقتدى به في بلد جار معين، وهو ما حدث في تسعينيات القرن 
العشرين في أوروبا الشرقية، عندما انهارت المنظومة الشيوعية أو االشتراكية عبر حركة من 
الثورات المتتابعة زمانيًا في دول أوروبا الشرقية التي كانت تشكل حلف وارسو بقيادة االتحاد 
السوفياتي سابقًا. لم ينتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين، إال وكانت كل بالد الشرق 

(٨) فريد موهيتش، «عالقات دول البلقان وإثنياتها مع دول أوروبــا: الواقع والطموحات،» مركز الجزيرة 
<http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/ 2012 891 255 4731 56  ،(٩ آب/أغسطس ٢٠١٢) للدراسات
28.htm>.

(٩) المصدر نفسه.
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األوروبـــي قد خضعت للتجربة الثورية التي أسقطت أنظمة شيوعية دكتاتورية، لتحل محلها 
أنظمة ليبرالية ديمقراطية (١٠).

بدأ كل شيء في أوروبــا الشرقية منذ إسقاط جدار برلين في ١٩٨٩، وتفكك جبهة أوروبا 
الشرقية التي كانت تجسد تهديدًا ألوروبــا الغربية منذ نهاية الحرب، وتسارعت األحــداث منذ 
١٩٩١ لمصلحة غــرب أوروبــــا، بتفكك االتــحــاد السوفياتي؛ وهــو مــا شّكل مــا يــعــادل نصف قرن 
من الحرب الباردة عصر السالم والمجد األوروبي، الذي لم يدم طويـًال باندالع حرب البلقان 
والبوسنة، بمعزل عن دعم المجتمع الدولي واألوروبي الذي أضحى عاجزًا عن التدخل وتقديم 
الحلول السياسية أو اإلنسانية. وبعد أن حارب البوسنيون قدرهم وحدهم لمدة عامين تدخل 
حلف شمال األطلسي، الذي قرر استهداف المواقع الصربية، وتبقى مأساة «سريبري نيتشا» 

وراء عقدة النقص األوروبي.

التحوالت السياسية واالقتصادية التي شهدتها دول شــرق أوروبـــا منذ نهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات، استهدفت عملية االنتقال من شمولية يتعاظم فيها دور الدولة في عملية 
التخطيط الــمــركــزي والــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة إلـــى أنــظــمــة لــيــبــرالــيــة تعتمد عــلــى آلــيــات الــســوق الحر 
وانتهاج الديمقراطية الليبرالية. فبعد مــرور نحو عقد مــن الــزمــان على التحول، هــل تحققت 
أحالم السالم والرخاء والحرية في شرق أوروبا على النحو الذي كان يتصوره أنصار الهروب 
مــن االشــتــراكــيــة (١١)؟ تــأثــرت عملية التحول فــي أوروبـــا الشرقية بعوامل داخلية وخــارجــيــة، منها 
الضغوط الشعبية وبروز الحركات االجتماعية والقوى السياسية المناوئة لها، وعقد انتخابات 
أدت إلى جعل األحزاب الشيوعية في موقف المعارضة ال القيادة، (١٢) لعل من محددات التطور 
الديمقراطي في شرق أوروبا ما يتعلق بطبيعة الثقافة السياسية السائدة في مجتمعاتها، ونوع 
الــقــيــادات الــمــوجــودة فــي السلطة الــســيــاســيــة، وشــكــل األداء االقــتــصــادي، كــذلــك مــا هــو مرتبط 
بـ «البيئة اإلقليمية الحاضنة لعملية التحول» والتي وفرتها دول أوروبا الغربية مما ال بد من أن 

يلقي بآثاره اإليجابية في صورة تشجيع وحفز النمو االقتصادي واالجتماعي (١٣).

يـــرى عــلــي الــصــاوي فــي عملية اإلصــــالح الــبــرلــمــانــي فــي دول وســـط وشـــرق أوروبــــا القفزة 
السياسية التي انعكست نوعيًا على أوروبا الشرقية. فمن منظور المدرسة التاريخية، ساهمت 
التحوالت البرلمانية الجديدة التي تولدت عن العملية االنتخابية في بروز تيارات حزبية جديدة 

(١٠) مصطفى علوي، «كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟: النماذج الثورية في الفضاء األوروبــي/
األمريكي،» السياسة الدولية، السنة ٤٦، العدد ١٨٤ (نيسان/أبريل ٢٠١١)، ص ٣٦.

(١١) أحمد إسماعيل، «شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة،» األهرام الرقمي، نقـًال عن: السياسة الدولية، 
<http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221321&eid=17>.

(١٢) بولندا (حزيران/يونيو ١٩٨٩)، والمجر (نيسان/أبريل ١٩٩٠)، ورومانيا (أيار/مايو ١٩٩٠)، ثم في كل 
من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا (حزيران/يونيو ١٩٩٠) التي انقسمت إلى التشيك وسلوفاكيا عام ١٩٩٣.

(١٣) إسماعيل، المصدر نفسه.
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وتغييرات فــي األنظمة الدستورية والقوانين وظــهــور برلمانات أكثر ســلــطــة (١٤). تشير ابتسام 
كامل ووالء حفني سيد إلى البعد االقتصادي واالجتماعي لهذه التحوالت في أوروبا الشرقية، 
والتي تسببت فيها انخفاض الكفاءة اإلنتاجية وعدم القدرة على المنافسة الدولية وانخفاض 
مستويات المعيشة. ترتب على ذلك بحلول التسعينيات التوجه نحو التحرر االقتصادي، ومن 
أهــم خطواته تحرير األســعــار، تحرير الــتــجــارة الــخــارجــيــة، إصـــالح القطاع المالي وذلـــك أمـًال 
ــــي، وتحسين األوضــــاع االقــتــصــاديــة، بعد تحقيق  منها فــي تحقيق التكامل مــع االتــحــاد األوروبـ
قدر من االستقرار في معظم هذه الــدول منذ ١٩٩٢ (١٥). ويركز مصطفى أحمد مصطفى على 
تــأثــيــر االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر فــي الــتــحــول االقــتــصــادي فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة بــعــد الــحــرب 
الباردة، إذ أصبح االستثمار األجنبي المباشر بارز األهمية من خالل حاجة الدول إليه كمصدر 
خارجي لتمويل ومعالجة العجز الداخلي. لقد عرفت أوروبا الشرقية استقطابًا كبيرًا لالستثمار 
األجــنــبــي، كــان متزامنا مــع تــزايــد التنافس األوروبــــي األمــريــكــي على المنطقة فــي ظــل سياسة 
توسعية لكل مــن االتــحــاد األوروبــــي وحــلــف شــمــال األطــلــســي شــرقــًا مما يفسر هــذا االستقطاب 
الــذي يعكس اإلغـــراءات الغربية لهذه الــدول بنسب متفاوتة (١٦) وفقًا لترتيبات وأولــويــات. لقد 
لعب االستثمار األجنبي المباشر دورًا حاسمًا في تسريع عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي 
عــبــر مــوجــات متتالية، كــمــا خـــدم األمـــر هـــذه الــــدول داخــلــيــًا مــن خـــالل اإلصـــالحـــات المؤسسية 

والتشريعية والقانونية (١٧).

ثالثًا: توسع االتحاد األوروبي نحو الشرق

ننطلق من تحديد خريطة الدول األوروبية ونأخذ االنضمام في االتحاد األوروبــي معيارًا 
في التصنيف، ونجد بذلك: مجموعة الــدول األعضاء، ومجموعة الــدول المرشحة لالنضمام، 

والدول المستبعدة، مما يشكل ثالث كتل أوروبية:

- كتلة الدول العضوة: تمثل ثماني وعشرين دولة عضوًا في االتحاد األوروبــي: (ألمانيا، 
إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، الدنمارك، بريطانيا، إيرلندا، اليونان، إسبانيا، 

(١٤) علي الصاوي، «اإلصالح البرلماني في أوروبا الشرقية: االتجاهات األساسية والقراءات األدبية،» في: 
ابتسام كامل و[آخرون]، شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة، تحرير وتقديم مصطفى كامل السيد 

(القاهرة: مركز الدراسات وبحوث الدول النامية، ٢٠٠٤)، ص ٦٩.
(١٥) ابــتــســام كامل ووالء حنفي سيد، «الــتــحــوالت االقتصادية واالجتماعية فــي شــرق أوروبــــا: أهــم مالمح 

التحول االقتصادي،» في: كامل [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٢٣٩ - ٢٤٧.
(١٦) استقطبت بولندا في ١٩٩٩ ما يقارب ٧٫٥ بليون دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة، مما جعلها 
تحتل المركز الخامس للدول األكثر جلبًا لالستثمار بعد الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، الصين 

والبرازيل.
(١٧) مــصــطــفــى أحــمــد مصطفى، «الــتــحــول االقــتــصــادي فــي دول أوروبــــا الــشــرقــيــة: دور االســتــثــمــار األجنبي 

المباشر،» في: كامل [وآخرون]، المصدر نفسه، ص ٣١٩ - ٣٢٢.
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البرتغال، السويد، النمسا، فنلندا، إستونيا، بولندا، التشيك، سلوفيكيا، سلوفانيا، قبرص، التفيا، 
لتوانيا، مالطا، المجر، بلغاريا، رومانيا، كرواتيا).

- كتلة الــــدول الــمــرشــحــة للعضوية: تــمــثــل الـــــدول الــتــي تــســعــى لــالنــضــمــام إلــــى االتــحــاد 
األوروبــي من خالل قبولها استيفاء الشروط المطلوبة وتلبية متطلبات االنضمام نقصد تلك 

التي في طريق إكمال إجراءات االنضمام، تتمثل بكل من جمهورية مقدونيا، وتركيا.
- كتلة الــدول التي ال تطمح في العضوية: الــدول التي لم تعلن أي رغبة في االنضمام 
ال جهرًا وال ضمنيًا، مما يوحي بعدم اهتمامها (على األقل لحّد اآلن) بدخول االتحاد األوروبي، 
يبلغ عددها عموما تسع عشرة دولة، كل من روسيا سويسرا، ألبانيا، إندورا، بيالروسيا، البوسنة 
والــهــرســك، آيسلندا، الــنــرويــج، ليشتينشتاين، مــولــدافــيــا، مــونــاكــو، الجبل األســــود، ســان مارينو، 

صربيا، أوكرانيا، الفاتيكان، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا.
مر االتحاد األوروبي في توسعه، عبر عملية مرحلية طويلة من طريق إجراءات االنضمام، 
منذ تشكل النواة األولى المؤسسة لالتحاد. كما عرف مسار التوسع عمليًا ثالث محطات تمكنت 

من بناء اتحاد أوروبي بلغ مكانة قوة إقليمية، على النحو التالي:
- الموجة التوسعية األولى: تمتد من السبعينيات إلى منتصف التسعينيات، كانت مخصصة 
ــا الــغــربــيــة. تــبــدأ بالتحاق كــل مــن المملكة المتحدة والــدنــمــارك بــاالتــحــاد (١٩٧٣)،  لـــدول أوروبــ
ثــم اليونان (١٩٨١)، وإسبانيا والبرتغال (١٩٨٦)، إيرلندا (١٩٩٣)، فــالــســويــد وفنلندا والنمسا 

.(١٩٩٥)
- الموجة التوسعية الثانية: موجهة نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار االتحاد السوفياتي 
واســتــكــمــال االتـــحـــاد األوروبــــــي الــغــربــي. إذ امــتــد االتـــحـــاد فـــي ٢٠٠٤ لــيــضــم عــشــر دول شرقية 
(إستونيا، بولونيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، التفيا، ليتوانيا، المجر). كما انضمت 

في السنة نفسها قبرص ومالطا.
- الموجة التوسعية الثالثة: موجة استكمالية انطلقت في ٢٠٠٧ نحو شرق االتحاد، لضم 

رومانيا وبلغاريا وكرواتيا ليصبح االتحاد األوروبي ٢٨ دولة.
بصفة عامة، عملية توسع االتحاد األوروبي، مرت بخمس مراحل أو محطات أساسية (١٨):

• محطة الخمسينيات، بدأ االتحاد األوروبي في ١٩٥١ بست دول مؤسسة (فرنسا، ألمانيا، 
بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا وإيطاليا)، اجتمعت هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية لبحث 
لها خــســائــرهــا، فـــرأت أن الوسيلة هي  وسيلة لمنع حـــدوث حــرب جــديــدة قــد تجر أوروبــــا وتحمِّ
الــتــعــاون فــي مــجــال إنــتــاج الــفــحــم والــصــلــب كــونــه الــســبــب فــي إشــعــال الـــحـــروب؛ لـــذا تــم االتــفــاق 
على تشكيل الجماعة األوروبية للفحم والصلب (١٩٥١). في ١ و٢ حزيران/يونيو ١٩٥٥ عرض 
اتحاد البنيلوكس (بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ) فكرة مناقشة إمكان تحقيق المزيد من تعاون 
الـــدول األوروبــيــة فتقرر أن تــكــون األولــويــة للمجالين االقــتــصــادي والــســيــاســي، وذلـــك لــضــرورة 

(١٨) أحمد عّلو، «االتحاد األوروبي قوة االقتصاد ال تترجمها السياسة،» مجلة الجيش، العدد ٣١٣ (تموز/
<http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=28826>. يوليو ٢٠١١)، 
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ارتباط اقتصادات الــدول األعضاء إلقامة مؤسسات اقتصادية وخلق سوق موحدة من شأنها 
أن تحقق التآلف السياسي واالجتماعي. وفر التكامل االقتصادي سببًا منطقيًا إلتمام التكامل 
األوروبــــي، كما نجحت التجربة فــي صناعة مسيرة تــراكــم وحـــدوي عبر التفاعالت السياسية 
واالجتماعية والثقافية. كانت االنطالقة من تأسيس سوق أوروبية تضم ست دول في عام ١٩٥٧ 

يصل لالتحاد الحالي، وفق دستور أوروبي موحد يراعي خصوصيات كل دولة وال يلغيها (١٩).
• محطة الستينيات، عرفت التوقيع على تأسيس «المجموعة االقتصادية األوروبية» في 

١٩٦٥، وهي عبارة عن تجمع العناصر المتفرقة لالتفاقيات السابقة.
• محطة السبعينيات، عرفت توسيع المجموعة االقتصادية األوروبــيــة، إذ التحقت مطلع 
١٩٧٣ الدانمارك، أيرلندا في ١٩٧٥، وأجــرت بريطانيا استفتاء حول عضويتها وصــوَّت الشعب 
لمصلحة بقاء بريطانيا ضمن المجموعة، في ١٩٧٩ تم التصويت في أول انتخابات مباشرة 

للبرلمان األوروبي.
* محطة الثمانينيات، إلتحقت اليونان فــي١٩٨١، كما احتفل األوروبيون في قمة ميالن 
١٩٨٥ بيوم أوروبــا في ٩ أيار/مايو وذلــك كدليل على وحــدة أوروبــا، ثم التحقت بعدها كل من 

إسبانيا والبرتغال في ١٩٨٦.
ــــة الـــمـــوحـــدة، فــفــي اجــتــمــاع  ــيـ ــ * مــحــطــة الــتــســعــيــنــيــات، مــنــعــرج هــــام فـــي الــمــســيــرة األوروبـ
ماستريخت ١٩٩١ تمت مناقشة األدوار والمسؤوليات األوروبية، وهو االجتماع الذي نتج منه 
اتفاقية االتحاد األوروبي وجمع مختلف الهيئات األوروبية التي أطلقت على نفسها اسم االتحاد 
األوروبي والتي بدورها وضعت جدوًال للوحدة االقتصادية والتنفيذية (اليورو) (٢٠). توسع فيها 

االتحاد إلى السويد وفنلندا والنمسا (١٩٩٥).
* محطة األلــفــيــة الــجــديــدة، امـــتـــد االتـــحـــاد األوروبـــــــي فـــي ٢٠٠٤ نــحــو أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
وانضمت: إستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والتفيا وليتوانيا والمجر، 
كما انضمت قبرص ومالطا في السنة نفسها، ثم في ٢٠٠٧ كل من رومانيا وبلغاريا وبعدهما 

كرواتيا في نيسان/أبريل ٢٠١٣ ليصبح عدد األعضاء ٢٨ دولة.
يشير بشارة خضر، في قراءة نقدية، إلى أن المتمعن في خريطة توسع االتحاد األوروبي، 

يميز بين عدة دوائر توسعية والمحتملة مستقبًال، والمرتبطة بسياستها الجوارية، كالتالي (٢١):
- الدائرة األولى: تضم دول االتحاد األوروبــي المتبنية عملة اليورو مثل (فرنسا، ألمانيا، 

بلجيكا، هولندا، لكسمبورغ، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، النمسا، فنلندا، اليونان).

<http://www.saher.org/ «،(١٩) محمد سالمة الذنيبات، «دستور االتحاد األوروبي ... هوية أوروبية مستقلة
arabic/books/4htm>.

(٢٠) حــســيــن عمر، التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر بين النظرية والتطبيق (بــيــروت: دار 
الفكر العربي، ١٩٩٨)، ص ١٤٦ - ١٤٧.

(٢١) بشار خضر، أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس، ١٩٩٥ - ٢٠٠٨، ترجمة 
سليمان الرياشي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠)، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.
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- الــدائــرة الثانية: تضم الـــدول الــتــي قـــررت الحفاظ على عملتها الوطنية مثل (المملكة 
المتحدة، الدنمارك، إيرلندا والسويد، كرواتيا) (٢٢).

- الــدائــرة الثالثة: الـــدول الــتــي ضمها توسيع ٢٠٠٤ (قــبــرص، مــالــطــا، التشيك، سلوفاكيا، 
سلوفينيا، هنغاريا، بولندا، التفيا، إستونيا، ليتوانيا).

- الدائرة الرابعة: تضم البلدين الملتحقين في توسيع ٢٠٠٦ (رومانيا وبلغاريا).

ــتـــصـــادي األوروبــــــــي (آيـــســـلـــنـــدا، الـــنـــرويـــج،  ــلـــدان الـــفـــضـــاء االقـ - الـــدائـــرة الــخــامــســة: تــضــم بـ
ليشتنشتاين).

- الدائرة السادسة: تضم سويسرا التي تشارك في منطقة التبادل الحر األوروبي.

- الدائرة السابعة: تضم البلدان المرشحة لالنضمام مثل تركيا.

- الدائرة الثامنة: تضم دوًال بإمكانها أن تلتحق مستقبـًال (مقدونيا، صربيا، مونتينيغرو، 
البوسنة، ألبانيا، وربما كوسوفو).

ــا، بــيــالروســيــا،  ــيـ - الــدائــرة الــتــاســعــة: تــضــم جـــيـــران االتـــحـــاد األوروبــــــي مـــن الـــشـــرق (أوكـــرانـ
مولدافيا).

- الـــدائـــرة الــعــاشــرة: تــضــم جـــيـــران االتــــحــــاد األوروبــــــــي فـــي الـــقـــوقـــاز (أرمـــيـــنـــيـــا، جــورجــيــا، 
أذربيجان).

- الدائرة الحادية عشرة: تضم جيران االتحاد األوروبي في المتوسط.

- الدائرة الثانية عشرة: التي قد تضم روسيا في إطار «الشراكة االستراتيجية».

اعتبر معهد الدراسات األمنية ببروكسل، الثورات الديمقراطية والتحوالت التاريخية نحو 
الديمقراطية التي حدثت خــالل نهاية الثمانينيات وبــدايــة التسعينيات وتفكك حلف وارســو، 
عّجلت بنهاية الحرب الباردة، وقلصت بشدة خطر المواجهة الشاملة لتؤدي إلى بروز مدخالت 
ــا  جــديــدة فــي الــمــســار التكاملي األوروبـــــي، وكـــذا اإلرث الــتــاريــخــي والــثــقــافــي الــمــشــتــرك ألوروبـ
والوضع السياسي الجديد في القارة، وهــذا ما يجب أن ينعكس على اإلطــار األمني األوروبــي 
الجديد (٢٣). كما أسهم توسع االتحاد األوروبي منذ التسعينيات، بعد ١٩٩٠ نحو الجهة الشرقية، 
في إيجاد حل سلمي لعديد من المشاكل التي تولدت عن الوضع الدولي المتكون عن تفكك 
االتحاد السوفياتي. ألن زوال هذه األخيرة أدى إلى فراغ كبير في أشكال التعاون مع أوروبا 
الــشــرقــيــة والــجــنــوب، وهـــو مــا جــعــل هـــذه الــمــنــاطــق فــي حــالــة مــن الــالاســتــقــرار، بــفــعــل األوضــــاع 
السياسية واالقتصادية السائدة. فمن أوكرانيا إلى روسيا البيضاء وحتى منطقة القوقاز ووسط 
آسيا ال نجد مجاًال مستقرًا لبناء التكامل واألمن، وهذا نتيجة اختالل التوازن في منطقة الشرق 

 (Opt-out European Members الـــدول األعــضــاء الــتــي اخــتــارت عــدم الــمــشــاركــة (Ole Weaver) (٢٢) ســمــاهــا
States).
 Western European Union, «European Security: A Common Concept of the 27th WEU Countries,» (٢٣)
Bruxelles (November 1995), p. 04.
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األوروبــــي (٢٤). كما نجد سياسة توسع االتحاد األوروبــي مرتبطة بجملة من الشروط المتزايدة 
تدريجيًا مع توسع االتحاد ذاته وعدد أعضائه وتعقيدات أوضاعه. هذه الشروط هي (٢٥):

  شروط مبدئية وأساسية: تتعلق باألسس والمبادئ التي تبناها االتحاد في مرحلته األولى 
بمعنى احترام شروط االنضمام والعضوية المتبناة في اتفاقية تأسيس االتحاد (ماستريخت).

- شــروط سياسية: تسمى «شــــروط كــوبــنــهــاغــن» متعلقة بــضــرورة معالجة الــمــفــارقــات في 
المستويات االقتصادية والسياسية بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول االتحاد األوروبي. 
وضع مجلس االتحاد في ١٩٩٣ مقاييس محددة للعضوية على الدولة المترشحة أن تلتزم بها 

وتضمن الديمقراطية، ودولة القانون واحترام حقوق اإلنسان واألقليات.

- شروط تشريعية: مرتبطة بتعديل التشريعات والقوانين.

- شروط اقتصادية: توفر الظروف االقتصادية المالئمة لالنضمام واالنــدمــاج في كتلة 
االتحاد، أي وجود نظام اقتصادي صلب وفعال يعتمد على أسس اقتصاد السوق الحر وقادر 

على االندماج والتعامل مع المنافسة الموجودة ضمن كتلة دول االتحاد أو خارجها.

بــصــفــة عــامــة يــتــخــاطــب االتـــحـــاد األوروبــــــي فــي مــجــمــل ســيــاســاتــه بمنطق مــفــاده أن الــرقــي 
لمصاف االتحاد األوروبي مرهون بقبول معاييرها، مقابل بلوغ فكرة المكسب الجماعي، في 
المقابل يطالب االتــحــاد األوروبــــي شــركــاءه أن ال يكتفوا بــمــبــادئ حــقــوق اإلنــســان واستقاللية 
العدالة، بل تطبيقها في الحياة اليومية، من طريق سياسة الــجــوار المدعمة لسياسة االتحاد 
األوروبــــي لنقل المعايير. هــذا الــنــوع مــن األســالــيــب بواسطتها تكون المعايير األوروبــيــة محل 
استقبال مــع الــتــزام االتــحــاد األوروبـــي تعزيزها ونشرها، هــي مرتبطة بمدى انسجام وتالحم 
الخيارات التي يفضلها شركاء االتحاد األوروبــي في ظل التحديات التي تواجههم. ألن واقع 
سياسة االتحاد األوروبي لنقل المعايير تسعى إلقحام كل إمكانات انسجام األنظمة االجتماعية، 
وتطبيق كل شيء من شأنه أن يأخذ جزءًا من البنية االجتماعية خالل عملية التبادل، وكأمثلة، 
الحماية االجتماعية، نظام المساواة في الملكية، الحقوق الشخصية، النظام التربوي، حماية 

البيئة، وغيرها من القضايا (٢٦).

يمكن الحديث عــن دافَعين يحكمان طموحات دول الــشــرق األوروبــــي، التي طالما ظلت 
خــارج االتــحــاد األوروبــــي، أحدهما قومي والثاني اقــتــصــادي، ووجــب اعتبار هذين الدافعين 

 (٢٤) نـــــدوة «الــعــالقــات العربية األوروبـــيـــة مــن منظور نــقــدي»، تحرير إلــهــامــي الميرغني، الــقــاهــرة: مركز 
البحوث العربية واإلفريقية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ األلمانية، (٢٣ - ٢٥ شباط/فبراير 

.(٢٠٠٧
(٢٥) مــأمــون كــيــوان، «االتــحــاد األوروبـــي: جــدل الــوحــدة واالنــقــســام،» مجلة الوحدة اإلسالمية، السنة ١١، 
<http://www.wahdaislamyia.org/issues/120/mkiwan.htm>. ،(كانون األول/ديسمبر٢٠١١) العدد ١٢٠

(٢٦) صالح زياني، «مقاصد السياسة المتوسطية األمنية ومضامين الصالح العام في المتوسط،» (جامعة 
باتنة، قسم العلوم السياسية، الجزائر، ٢٠١٣).
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على القدر نفسه من األهمية بحيث يسمحان بتحقيق األهداف القومية لتلك الدول ويخرجانه 
من أزمتها االقتصادية، على النحو التالي (٢٧):

- تسعى كتلة الشرق األوروبي إلعطاء دفعة قوية لهويتها القومية وتحقيق البرامج المتعلقة 
بها والمتفرعة، بمعنى أن األهداف الرئيسية لهذه الدول وطموحها المركزي في دخول النادي 
األوروبــي مبني على طموحات وتوقعات شعوب تلك الــدول وال سّيما توقها إلى تأكيد هويتها 
القومية ولغتها القومية وثقافتها القومية وبرنامجها القومي، وهو ما يخالف جملة وتفصيـًال 
أســـس قــيــام االتــحــاد األوروبـــــي وقــيــمــه الــتــي ُبــِنــي عليها. يبقى عــلــى االتــحــاد األوروبـــــي والـــدول 
الــراغــبــة فــي االنــضــمــام إلــيــه، العمل على التخفيف مــن هــذا الشعور القومي ومــحــاولــة تخّطيه 
بحذر لبلوغ هــذه البلدان مستوى االنتظام في االتــحــاد األوروبـــي، وبخاصة أن االتــحــاد يؤكد 

أنها لن تضم دوًال يغلب على شعوبها طابع قومي متشّدد.
- الوضع االقتصادي المتردي الذي تواجهه الدول الشرقية منذ الحقبة الشيوعية، والذي 
جعل سقف توقعات شعوبها عاليًا، وزاد رغبتهم في االلتحاق باالتحاد األوروبي لتجاوز أزمتهم 
االقتصادية، ورأوا في عضويتهم مالذًا آمنًا يحقق لهم ازدهارًا اقتصادّيًا سريعًا. باتت الدوافع 
االقتصادية للشعوب والــدول الشرقية أكثر أهمية وأولوية من دوافعهم السياسية التي تحرّك 

رغبتهم في االنتماء إلى المنظمة األوروبية.

بصفة عامة، وبغض النظر عن االختالفات البينية القائمة بين دول المحيط الشرقي ودول 
االتــحــاد األوروبـــي، فــإن رغبتها قوية في تأكيد هويتها القومية والثقافية وتحسين أوضاعها 
االقتصادية، وهو السبب األساسي الــذي جعلها توحد رغبتها في االلتحاق باالتحاد األوروبــي 

كهدف مركزي تسعى لتحقيقه.

رابعًا: السياسات الشرقية لالتحاد األوروبي

بعد انهيار الستار الحديدي الذي كان يشكله جدار برلين في ١٩٨٩، تعرضت أوروبا الغربية 
لتحديات كبيرة وجديدة، بفعل تسرب بعض التهديدات الشرقية نحو الغرب األوروبــي أبرزها 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فتحولت الحدود الشرقية إلى مصدر للقلق والتوتر الذي ال بد 
من احتوائه بكل السبل (٢٨)، وهو ما يبرر إطالق سياسة الجوار، التي جاءت لتحقيق االستقرار 
في المحيط األوروبي، ثم تلتها عروض االنضمام على دول أوروبا الوسطى والشرقية ليتحول 
الفكر األوروبي إزاء شرقه من مفاهيم «الجوار» إلى «حلقة األصدقاء» ثم «األعضاء الجدد». 
فقد أسهم توسع االتحاد األوروبي بعد ١٩٩٠ نحو الشرق في إيجاد حلول سلمية لبعض المشاكل 
الناجمة عن تفكك االتحاد السوفياتي. لكن هذا ال يعني أن المنطقة الشرقية ألوروبا في معزل 
عن الصراعات المحتملة مستقبـًال، فــأي اختالل للتوازنات في المنطقة يمكنه أن يــؤدي إلى 

(٢٧) موهيتش، «عالقات دول البلقان وإثنياتها مع دول أوروبا: الواقع والطموحات».
(٢٨) تقوم التوجهات األوروبية عمومًا على ثالثية مقارباتية قائمة على (االندماج، الشراكة واالستقرار).
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صــراعــات كبيرة مــن الصعب حلها ولــو فــي ظــل تــوســع االتــحــاد األوروبــــي لخصوصية المنطقة 
وطبيعة توازناتها، رغــم كــون منظمة األمــن والتعاون األوروبـــي من بين األطــر التي يمكن أن 

تؤدي دورًا في إحالل األمن واالستقرار.

١ - سياسة الجوار الشرقية
ظــهــرت الــســيــاســة األوروبــــيــــة لــلــجــوار مــطــلــع ٢٠٠٣، ثـــم تـــم تــدعــيــمــهــا فـــي ٢٠٠٦، لتستجيب 
لمتطلبات االتحاد األوروبـــي والــدول المعنية بها. تم تطوير سياسة الجوار لتجنب نشوء خط 
تقسيم جــديــد بين االتــحــاد األوروبــــي الــمــوســع وجـــيـــرانـــه (٢٩)، والــعــمــل بـــدًال مــن ذلــك على تعزيز 
االستقرار واألمــن والــرفــاه لجميع األطـــراف. تقدم سياسة الجوار األوروبــيــة عالقات امتيازية 
مع جيران االتحاد استنادًا إلى االلتزام بالقيم المشتركة في مجاالت سيادة القانون، الحكم 
الـــراشـــد، حــقــوق اإلنـــســـان، تشجيع عــالقــات الــجــيــرة الــحــســنــة، مــبــادئ اقــتــصــاد الــســوق والتنمية 
المستدامة. كما تعمل سياسة الجوار إلقامة «حلقة من األصدقاء» وبخاصة بعد توسيع االتحاد 
األوروبــي في ٢٠٠٤ ولتعزيز االستقرار والرفاه وتحسين العالقات االقتصادية وتحقيق تعاون 

أوثق مع جواره ومحيطه (٣٠).

بالنسبة إلى االتحاد األوروبي «الجيران» هم شركاء أساسيون في مواجهة تحديات يمكنها 
أن تشكل مصادر عــدم استقرار وتهديد على مشارف أبــواب االتحاد األوروبـــي، وهــذا ما دفع 
األخير إلى تحديد سياسة متماسكة تجاه جيرانه مبنية على تجنب قيام حدود فصل جديدة في 
أوروبــا، وتشجيع االستقرار والملكية داخــل وخــارج حــدود االتحاد الجديدة. حــددت المفوضية 
األوروبـــيـــة فـــي١١ آذار/مــــــــارس٢٠٠٣، مجموعة الــبــلــدان المشكلة لــهــذه الــحــدود الــجــديــدة وهي 
روسيا، أوكرانيا، مولدافيا، بيالروسيا، بلدان البلقان الغربية (أعيد تأكيد وجهتها األوروبية) (٣١).

يبقى الهدف المعلن لسياسة الجوار الشرقي األوروبي هو «خلق فضاء مستقر ومزدهر»، 
من خالل معالجة جذور الالستقرار السياسي واالقتصادي، هذا من خالل (٣٢):

- التقليل من الفوارق في التنمية؛

- خلق فضاء قيم متبادلة مبنية على االندماج االقتصادي، العالقات السياسية والثقافية 
الــمــكــثــفــة، مــن جـــراء زيــــادة الــتــعــاون الــعــابــر لــلــحــدود، والــمــشــتــرك الــقــاضــي بتجنب الـــتـــورط في 

النزاعات؛

(٢٩) تــم تعويض السياسة األوروبية للجوار (Politique Européenne de Voisinage (PEV)) بمشروع الجوار 
.(Programmes de voisinage et de partenariat (PVP))  والشراكة

<http://www.euromedrights.net>. (٣٠) «السياسة األوروبية للجوار،» 
ــاريـــس، ١٩٩٥ - ٢٠٠٨،  ــا مـــن أجــــل الــمــتــوســط: مـــن مــؤتــمــر بــرشــلــونــة إلــــى قــمــة بـ ــ ــ (٣١) خــــــضــــــر، أوروب

ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٣٢) المصدر نفسه، ص ١٨٤.
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- على صعيد اإلصالح السياسي واالقتصادي، الربط بين مزايا العالقات التفضيلية وتقدم 
البلدان الشريكة؛

٢ - برامج الشراكة الشرقـية
الــشــراكــة الشرقية خــطــوة متقدمة لــالرتــقــاء بــالــعــالقــات االتــحــاد األوروبــــي مــع جــيــرانــه في 
الشرق وجنوب القوقاز. تحوي على جيل جديد من اتفاقيات الشراكة وانــدمــاج بعيد المدى 
للبلدان الشرقية المجاورة ضمن اقتصاد االتحاد األوروبي، النتقال مواطنيه بشكل أسهل داخل 
االتحاد شريطة تلبية المتطلبات األمنية، ولتعزيز اتفاقيات األمن والتزود بالطاقة بما يخدم 
مصالح األطراف كافة، وزيادة المساعدات المالية. لقد تم إطالق برنامج «الشراكة الشرقية» 
لالتحاد األوروبــــي (٣٣)، في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٩ في العاصمة التشيكية (بــراغ) الــذي جــاء موجهًا 
لست دول مكونة للجمهوريات السوفياتية سابقًا، وهي كل من أوكرانيا وبيالروسيا ومولدافيا 

وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا.

خــصــص االتــحــاد األوروبـــــي لــلــدول الــشــريــكــة مبلغ ٦٠٠ مــلــيــون يـــورو حــتــى ٢٠١٣، إذ تشمل 
قائمة النفقات تعزيز مؤسسات السلطة والمساعدة في تطوير قطاع األعمال. كما أن االتحاد 
األوروبــي بحاجة إلى دول كأوكرانيا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروسيا ومولدافيا من المنطلقات 
االقتصادية، السياسية، األمنية والطاقية. أما الدول فهي بدورها تحتاج إلى االتحاد األوروبي 
باعتباره نموذجًا ومستقبـًال لها. لقد تعطلت العديد من الدول األوروبية عن انطالق المبادرة. 
يشير رئــيــس الــــوزراء التشيكي الـــذي تـــرأس االتــحــاد األوروبــــي فــي النصف األول لــعــام ٢٠٠٩، 
إلــى أن بــرنــامــج الــشــراكــة الشرقية يعتبر ذا منفعة فــي شتى الــمــجــاالت، لــالتــحــاد األوروبــــي أو 
جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق، الواضح أن مشروع «الشراكة الشرقية» ال يعجب روسيا 
التي ترى فيه محاولة في توسيع االتحاد األوروبــي نفوذه وإلحاق ضرر بمصالح روسيا. لكن 
االتحاد األوروبــي يؤكد أن مصلحته تكمن في رغبته في تقوية االستقرار الداخلي في الدول 

الواقعة شرقه (٣٤).

يستند االتــحــاد األوروبـــــي فــي عــالقــتــه بــالــجــوار الــشــرقــي إلـــى جملة مــن اآللـــيـــات، أوجـــدت 
لتنظيم العالقة القائمة والمتوقعة مستقبليًا، كما تأخذ بالحسبان األولــويــات اإلقليمية والبعد 

الحدودي، لعل أبرزها:
مــبــادرة (INTERREG): أداة مــالــيــة جـــاءت فــي إطـــار اســتــحــداث الــصــنــاديــق البنيوية   •

لالتحاد األوروبي، الداعمة للتعاون العبر حدودي بين االتحاد األوروبي والدول الجوارية؛

(٣٣) قـــّدم المشروع ألول مــرة من قبل وزيــر الخارجية البولندي بمشاركة السويد، وأثناء اجتماع مجلس 
العالقات الخارجية في ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٨.

<http://www. «،(٣٤) «الــشــراكــة الشرقية»: هل يهدد البرنامج الجديد لالتحاد األوروبـــي مصالح موسكو؟
arabic.rt.com/news_all_news/info/28960> (accessed on 6/5/2009).
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أداة (PHARE): آلية تعمل من أجــل تأهيل الــدول المرشحة لالنضمام، لمساعدة هذه   •
الدول لالستعداد ألن تكون قابلة لبلوغ مستوى العضوة في االتحاد األوروبي،

آلية (CARDS): هذه اآللية تعد نوعًا من الطيف من النشاطات في البلقان الغربي؛  •

آلية المساعدة الفنية لرابطة الــدول المستقلة (TACIS): تعمل على تدعيم التعاون   •
العابر للحدود في المناطق الحدودية الغربية لروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وبيالروسيا. تولي 
توفير المساعدة الفنية لبلدان «رابطة الــدول المستقلة» (٢٠٠٦/١٩٩٤). من الــدول المستفيدة 
مــن البرنامج نجد أرمينيا، أذربــيــجــان، روســيــا البيضاء، جــورجــيــا، مــولــدوفــا، أوكــرانــيــا وروســيــا. 
حصلت هــذه األخــيــرة على مــا يــقــارب نصف قيمة التمويالت منذ كــانــون الثاني/يناير ٢٠٠٧. 
لقد تم استبدال آلية المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة بآلية الشراكة والجوار األوروبية 

والتي تركز على األولويات االستراتيجية وتسهم مع الدول الشريكة في تمويل المشاريع (٣٥)؛

آلية الشراكة والــجــوار األوروبــيــة: افتتحت نشاطها فــي ١ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠٠٧   •
وتمثل نتيجة إصــالحــات أجرتها المفوضية فــي شــأن آلــيــات المساعدات الفنية لفائدة رابطة 
الدول المستقلة «تاسيس» (TACIS)، وأدوات مالية أخرى متنوعة حيث تم توحيدها في اآللية 
األوروبية للجوار والشراكة (IEVP). صممت لدعم التنمية المستدامة، دعم تنفيذ األولويات 
المتفق حولها فــي خطط عمل سياسة الــجــوار األوروبـــيـــة وكــذلــك دعــم الــشــراكــة االستراتيجية 
مع روسيا والتي كانت تحظى بمساعدة آلية «تاسيس». وتقدر موازنة اآللية األوروبية للجوار 
والشراكة بقيمة ١٢ بليون يورو وتدعم اإلصالحات في البلدان الشريكة المجاورة خالل الفترة 
٢٠١٣/٢٠٠٧ (٣٦). اآللية األوروبية للجوار تسمح بتجسيد التمويل والتعاون لمساعدة دول الشراكة 
الشرقية وكــذا روســيــا، ولقد جــاء مــشــروع العمل المقرر لعام ٢٠١٢، جـــزءًا على مــراحــل تغطي 
طــوال السنة، الشطر األول منه وحــده يبلغ ٢٢ مليون أورو، من مجموع الميزانية المخصصة 

التي تبلغ حوالى ٢٣٢٤٩٥٠٠ أورو، وتغطي أربعة محاور (٣٧):

- دعم البعد المتعدد األطراف الخاص بالشراكة الشرقية؛

ــمـــشـــروع الـــنـــمـــوذجـــي فـــي مـــيـــدان اإلدارة االنـــدمـــاجـــيـــة الـــحـــدوديـــة الــمــتــضــمــنــة تــقــديــم  - الـ
الــمــســتــلــزمــات والــهــيــاكــل الــقــاعــديــة لــلــمــراكــز الــحــدوديــة، خــاصــة الــواقــعــة بــيــن أرمــيــنــيــا وجــورجــيــا 
(Bagratashen-Sadakhlo)، ألجل دعم إمكاناتها الحمائية واألمنية لتنقل األشخاص والسلع؛

- المشروع النموذجي الحدودي المتعلق باإلدارة اإللكترونية الحدودية، وتبادل المعلومات 
بين السلطات الجمركية لكل من جمهورية بيالروسيا وأوكرانيا؛

- تمويل النشاطات اإلعالمية والتحضيرية للبرنامج.

<http://www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?lang_id=450>. (٣٥) «القاموس األوروبي للجوار،» 
(٣٦) المصدر نفسه.

 Commission européenne, «Nouveau financement de l’UE pour améliorer la gestion des frontières et (٣٧)
 la coopération régionale dans le cadre du partenariat oriental,» Communiqué de presse, Bruxelles, le
25 septembre 2012, <http://www.enpi-info.eu/main.php?id=385&id_type=2&lang_id=470>.
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• آلية تسهيل االستثمارات: أداة مالية مبتكرة لسياسة الجوار األوروبية تمزج بين القروض 
والمنح لتمويل االســتــثــمــارات فــي الــجــوار، هدفها األســاســي هــو إطــالق مشاريع البنية التحتية 
األساسية التي تتطلب مـــوارد مالية كبيرة، فضـًال عــن دعــم تنمية القطاع الــخــاص فــي منطقة 

الجوار (٣٨)؛
• آلية السالمة النووية: تغطي اآللية المشاريع التي تم تنفيذها في وسط وشرق أوروبا 
من خالل المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة، وسخر االتحاد األوروبي قيمة ٥٢٤ مليون 

يورو لدعم البرنامج خالل الفترة ٢٠١٣/٢٠٠٧ (٣٩).
صــرح المحافظ المكلف بــشــؤون التوسعة وســيــاســة الــجــوار األوروبـــيـــة «ستيفان فــيــول» أن 
«ترقية فعالية الحدود ال تساهم فقط في تأمين الــدول المعنية، بل تفتح كذلك آمــاًال مستقبلية 
متعلقة بالتجارة والعمالة...» ويضيف: «يسعدني كون هذه اإلجراءات ستقدم لسكان دول الشراكة 

الشرقية إمكانات جديدة لكسب حياتهم اليومية من خالل ما تقدمه الحركية الحدودية».

تشكل اتفاقيات الشراكة والتعاون األســاس القانوني لعالقات االتحاد األوروبـــي مع الجوار 
الشرقي. وتهدف هذه االتفاقيات التي أبرمت منذ أواخــر التسعينيات، إلى توفير إطــار مناسب 
للحوار السياسي مع البلدان الشريكة، دعم اإلصالحات الديمقراطية وتحقيق االنتقال إلى اقتصاد 
السوق وتشجيع التجارة واالستثمار. وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون أيضًا إلى توفير أساس 
للتعاون في المجاالت التشريعية واالقتصادية واالجتماعية والمالية والعلمية والمدنية والتكنولوجية 
ن اتفاقية الشراكة والتعاون مع روسيا من خلق بيئة مناسبة إلقامة منطقة  والثقافية. كما تمكِّ
التجارة الحرة المستقبلية. من بين األطر التعاونية، نجد التعاون في البحر األســود، وتهدف إلى 
تشجيع اإلصالحات السياسية واالقتصادية وخلق بيئة تكون أكثر مالئمة لحل النزاعات. ويتركز 
التعاون في البحر األسود حول مبادرات ملموسة تمنح أولويات العمل في مجاالت النقل، الطاقة، 
البيئة، اإلدارة البحرية، المصايد، الهجرة، محاربة الجريمة المنظمة، مجتمع المعلومات والتعاون 
الثقافي. كما أنشأ االتحاد األوروبي برنامجًا جديدًا للتعاون العابر للحدود تشارك فيه السلطات 
المحلية في الدول المحيطة بالبحر األسود ويدعم نشاطات منظمات المجتمع المدني. كما يتحدد 
مجال التعاون اإلقليمي في الشرق من خــالل ورقــة االستراتيجية اإلقليمية الشرقية للفترة بين 
(٢٠١٣/٢٠٠٧) المجاالت ذات األولــويــة للتعاون اإلقليمي والتي اعتمدتها المفوضية األوروبــيــة 
(آذار/مـــارس ٢٠٠٧) (٤٠). نجد أن االتحاد األوروبــي يعقد مؤتمرات قمة كل سنتين على األقــل في 
الظروف العادية، تقوم هذه االجتماعات بتوفير الزخم السياسي من أجل تطوير الشراكة الشرقية 
والمضي قدمًا فيها. كما جــاء لدعم هــذا التعاون ما سمي بمؤتمر السلطات اإلقليمية والمحلية 
للشراكة الشرقية (CORLEAP) الذي تقرر في٢٠١١، يرمي إلى إضفاء البعد اإلقليمي والمحلي 
على الشراكة الشرقية (EAP) ويشكل منبرًا للحوار المنتظم بين السلطات المحلية واإلقليمية 

(٣٨) «القاموس األوروبي للجوار».
(٣٩) المصدر نفسه.

<http://ec.europa/ue/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_ (٤٠)
en.htm>.
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من االتحاد األوروبــي وبلدان الشراكة الشرقية، إذ يساعد إشراك المستويين المحلي واإلقليمي 
للحكومة فــي تنفيذ الــشــراكــة الشرقية على تعزيز الحكم الــذاتــي المحلي واإلقليمي فــي الــدول 

الشريكة ويقرب الشراكة أكثر الى المواطنين (٤١).

يبقى ما يعاب على سياسة الجوار األوروبــيــة وغيرها من المبادرات تقويتها االرتباطات 
الثنائية (٤٢). وهذه الصيغة بعيدة من تحقيق الهدف األساسي المراد تحقيقه أال وهو االستقرار. 
لذا تنص اآللية الجديدة للتمويل على جملة من النقاط المتعلقة بتمويل برامج تعاون إقليمي أو 
ما دون إقليمي بين بلدين شريكين أو أكثر بمشاركة هذه األخيرة، وتمويل برامج تعاون تعني 

بلدانًا في االتحاد األوروبي، هذا يعني إشراك البلدان األعضاء كـًال في فضائها.

خامسًا: تداعيات االستراتيجية الشرقية لالتحاد األوروبي

عملية توسيع حــدود االتحاد األوروبــي نحو الشرق واندماج دول الفلك السوفياتي، حمل 
في طياته مكاسب إيجابية استراتيجية على عدة مستويات. لكن األمر ال يخلو من المخاوف، 

التي يمكن اعتبارها معوقات قد تهدد طبيعة االتحاد الجديد، يمكن إجمالها في ما يلي (٤٣):

• المؤثرات السياسية: تعد الهجرة الشرقية نحو أوروبا شبيهة بمثيلتها المتوسطية (٤٤)، رغم 
فــوائــدهــا االقــتــصــاديــة كعمالة رخيصة التكلفة. إال أنــهــا تعد ظــاهــرة لها تأثيرها فــي المستوى 
السياسي، إذ جلبت مشاكل داخلية لــلــدول األوروبــيــة مثل فرنسا التي يقف اليمين المتطرف 
بــالــمــرصــاد لــكــل حــكــومــة مــتــســامــحــة، وفــــي ألــمــانــيــا تــرفــض أحـــــزاب الــحــكــم فــيــهــا مــنــح الجنسية 
لمستحقيها خصوصًا األتراك واألكراد، رغم أنهم يمثلون جزءًا كبيرًا من القوة العاملة المنتجة 
في ميادين الصناعية المختلفة. أمــا إيطاليا فتلعب األحـــزاب ورقــة المهاجرين إلحــراز تفوق 
سياسي فــي بلد ال يصل أي حــزب فيه لتحقيق األغلبية المطلقة، ناهيك بالمشكالت العرقية 
الناجمة بين األعراق المهاجرة ذاتها، أو وجود تجمعات سياسية معارضة لبالد تربطها بأوروبا 

أو بنظم الحكم فيها عالقات طيبة.

 <http://cor.europa.eu/en/activities/pages/corleap.aspx>.  (٤١)
(٤٢) وفق صيغة معادلة (٢٨+١)، بمعنى بلدان االتحاد األوروبي الـ ٢٨ مقابل كل بلد جار على حدة.

<http://www. ،(٤٣) حــــمــــزة زوبـــــع، «هــــل يــصــيــر الــبــلــقــانــيــون عــبــيــدًا فـــي بــــالط أوروبــــــــا؟،» إســــالم أون اليــــن
islamenline.net/arabic/politics/2001/01/article4.shtlm#11#11>.

(٤٤) فــي إيطاليا يوجد قرابة ١٫٥ مليون مهاجر منهم ٤٠٠ ألف مسلم من شمال أفريقيا ومسلمي البلقان. 
وقد شهدت ألمانيا أكبر عدد من طالبي اللجوء السياسي من الفارين من يوغسالفيا بسبب الحرب 
فــي البوسنة وصــل إلــى ٤٣٨١٩١ عــام ١٩٩٢ قبلت منهم ٥ بالمئة فــقــط، واســتــقــر الــبــاقــون حتى حين، 
ثــم أعــيــدوا إلــى حيث أتـــوا. إسبانيا حــوالــى ٧٥٠ ألــف مهاجر غير شــرعــي مــن ٩٠ دولـــة، وقــد زاد عدد 
المهاجرين وطالبي اللجوء مع انهيار الشيوعية واندالع الحرب في البوسنة والهرسك في ١٩٩٣، أما 
اليونان فرغم فقرها النسبي مقارنة ببقية دول االتحاد األوروبي ألقي القبض فيها على ٤٢٥٦ مهاجرًا 

غير شرعي في عام ٢٠٠٠.
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• الــمــؤثــرات االقــتــصــاديــة: أبـــرزهـــا مــســائــل انــتــشــار الــفــســاد الــمــرتــبــط بــتــجــارة الــمــمــنــوعــات 
والمخدرات والسالح، فضـًال عن تجارة وتهريب البشر. إذ وجدت العصابات الشرقية في الدول 
األوروبــيــة مسؤولين مستعدين لالنخراط في عملياتهم للربح السريع. فقد اكُتشفت شبكات 
لعمليات الفساد في كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا. يعتقد البعض أن األوروبيين يقفون خلف 
تجارة البشر لمصلحتهم لشركات كبرى تعتمد على العمالة الرخيصة في عملياتها اإلنتاجية أو 

الخدمية. هذا ما يفقد االتحاد األوروبي صدقيته أمام العالم.

• المؤثرات االجتماعية والثقافية: يتعلق األمر بمسائل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، 
ــــراض الــمــعــديــة، الــتــي تــكــلــف الــخــزيــنــة األوروبـــيـــة مــلــيــارات الـــــــدوالرات، بــاإلضــافــة  وانــتــشــار األمـ
إلــى االخــتــالفــات العرقية والدينية، إذ يخشى االتــحــاد األوروبــــي مــن المهاجرين رغــم حاجته 
إليهم. األمر الذي دفعه إلى تبني سياسة انتقامية في التعامل مع األعراق وبخاصة المسلمين 
(األتــراك واأللبان والسنجق والبوشناق). فاالتحاد األوروبــي رغم أنه مكون من مزيج عرقي 
متباين، إال أن معاملته الخشنة لــم تظهر إال عندما يــبــدو فــي األفـــق ارتــفــاع عــدد المهاجرين 
المسلمين. يمكننا مالحظة ذلك في موقعين: األول، تصريحات الكاردينال اإليطالي «جياكومو 
بيفي» الذي دعا السلطات اإليطالية إلى تفضيل الكاثوليك على المسلمين، وقال: «إن معظم 
المسلمين الذين جــاؤوا أوروبــا لم يحاولوا االنصهار في مجتمعاتنا أو تقليدنا، بل جــاؤوا على 
أمل أن يجعلونا مثلهم»، هذه التصريحات أثنى عليها سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء السابق. 
الثاني، تصريحات عمدة مدينة «نيس» الفرنسية «جاك بيرات» حين رفض إعطاء تصريح ببناء 
مسجد، وقـــال: «إن الــجــوامــع ال يــصــح أن تــقــام فــي دولـــة علمانية»، وحــيــن طلب منه فــريــق من 

األطباء مساعدات للكوسوفيين، قال: «من األولى تقديم المساعدات للمسيحيين في أوروبا».

لمواجهة هذه المخاوف، قام االتحاد األوروبي بإجراءات وقائية، أبرزها (٤٥):

- الجانب المؤسسي: تقديم دعم قضائي وإداري لــدول المنبع، على رأسها بلقان ألبانيا 
والــتــي يعتقد األوروبــيــون أنها الثقب الــذي يتسرب منه الــمــهــاجــرون. يتمثل الــدعــم فــي برامج 

تدريبية، تعليمية، أمنية، قضائية لمالحقة مهربي البشر، والمساعدة في إبقائهم في دولهم.

- الجانب السياسي: بمراجعة قوانين الهجرة وحــق اللجوء السياسي، ومــراجــعــة معاهدة 
ــن الــمــهــربــيــن مـــن اســتــمــرار عملياتهم،  ــيــــون مـــن ثـــغـــرات بــهــا ُتــمــكِّ شــنــغــن بــعــدمــا اشــتــكــى األوروبــ
هــذا مــا حــدث فــي سويسرا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. كذلك االحــتــواء السياسي مــن خالل 
التشجيع على الديمقراطية والتحول إلــى دولــة المؤسسات كسبيل لإلصالح االقتصادي ونيل 
ــــي، مــثــال مــا حـــدث فــي سلوفينيا وكــرواتــيــا، ومـــا تــم ســابــقــًا فــي بــولــنــدا والمجر  الــدعــم األوروبــ
وبلغاريا ورومانيا، أو على شكل اتفاقيات وبرامج شراكة، مثلما حدث مع دول البلقان إذ يتم 
بموجبها إقامة مشاريع استثمارية واقتصادية وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة الوطنية بدًال من 

اضطرارها إلى الهروب إلى االتحاد األوروبي.

(٤٥) زوبع، المصدر نفسه.
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- الجانب األمني: يتمثل باالحتواء العسكري ضمن حلف األطلسي أو البرامج المرتبطة 
بــه مثل الــشــراكــة مــن أجــل الــســالم، ومــن خاللها يمكن رفــع مستوى األداء العسكري واألمــنــي 
في برامج مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتستفيد هذه الدول من الخبرة األمنية لحلف 
األطلسي، بإضافة الطوق األمني أو السياج الحديدي؛ فإسبانيا وفي محاولة منها لوقف تسرُّب 
المهاجرين إلى أراضيها قامت بنشر مشروع مراقبة حدودي إلكتروني، يتمكن من رصد كل 
التحركات على الشواطئ اإلسبانية عبر سلسلة من الــرادارات المزروعة على طول الشواطئ، 
كما أوكل االتحاد األوروبي إلى اليونان وإسبانيا وإيطاليا مهمة حراسة حدود أوروبا الجنوبية 

من المهاجرين.

الجانب االقتصادي: الدعم االقتصادي في البرامج القائمة على محاولة سد بؤر الخلل 
فــي الــمــشــكــالت الــتــي تعانيها دول الــبــلــقــان والــشــرق األوروبـــــي، وبــخــاصــة تــلــك المتعلقة بالبعد 
االقتصادي، إال أن هذا ال يعني بالضرورة انعدام هذه المساعدات المقدمة للشرق األوروبي 

في محاولة لتقليص فجوات العجز االقتصادي وغيره.

سادسًا: تأثيرات االنسحاب البريطاني 
في ترتيبات االتحاد األوروبي

اخــتــار ٥٢ بالمئة مــن البريطانيين يـــوم الخميس ٢٣ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٦، الــخــروج من 
االتحاد األوروبي (٤٦). وتباينت اتجاهات الناخبين بشكل واضح من منطقة ألخرى في المملكة 
المتحدة، إذ اختارت إنكلترا وويلز الخروج من االتحاد، فيما اختارت اسكتلندا البقاء، وكانت 

المحصلة النهائية هي إنهاء عضوية بريطانيا في االتحاد التي استمرت ٤٣ عاماً (٤٧).

إن أبــرز هواجس االنسحاب البريطاني من االتــحــاد األوروبـــي مرتبطة بتخوفات انتشار 
«عدوى االنسحاب»، ألنه من شأن خروج بريطانيا أن يشجع دوًال أخرى على أن تسلك المنحى 
نفسه. كما سجلت مخاوف أخــرى لها عالقة بصعود التيار اليميني المتشدد والــذي من شأنه 

ممارسة المزيد من التضييق على المهاجرين، وبخاصة المهاجرين العرب والمسلمين.

من بين التداعيات اآلنية المتعلقة باالنسحاب البريطاني (٤٨)، أن هذا القرار أحدث زلزاًال 
عالميًا عكسته ردود الفعل اإلقليمية والدولية، والهلع الكبير الــذي سجلته أســواق المال، التي 

(٤٦) لــلــمــرة األولـــى فــي تــاريــخ االتــحــاد األوروبـــي تــصــوِّت إحــدى الـــدول األعــضــاء فيه لمصلحة الــخــروج من 
االتــحــاد. هــذا مــا فعلته بريطانيا حين صـــوَّت أغلبية الناخبين فيها لــخــروج بــالدهــم مــن االتــحــاد في 

االستفتاء.
(٤٧) «كــيــف يــرى الــعــرب خــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي؟،» بــي بــي ســي عربي (٢٤ حزيران/يونيو 
<http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2016/06/160624>.  ،(٢٠١٦

(٤٨) مـــــن الــتــداعــيــات الــمــبــاشــرة بالنسبة إلـــى بريطانيا نــجــد أنـــه انــخــفــض ســعــر صـــرف الجنيه اإلسترليني 
=إلى أقل مستوى له منذ عام ١٩٨٥، فيما تراجعت مؤشرات بورصة لندن وسط مخاوف من مستقبل 
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سجلت جراء هذه الهزة انخفاضًا طاول البورصات اآلسيوية وسعر الجنيه اإلسترليني الذي بلغ 
أدنــى مستوى له منذ ١٩٨٥ وارتفاع الين. صرح جو رانــدل المحلل في مجموعة «آي تي إكس 
كابيتال» أنها «واحـــدة من أكبر الصدمات في األســـواق في الــتــاريــخ». وأضــاف أن «كــل العالم 
سيشعر باالنعكاسات»، وأكد أن «حجم األضرار يصعب تقييمه؛ لكنه سيكون األكبر على األرجح 
منذ إفالس مصرف ليمان براذرز في ٢٠٠٨». كما تأثر النفط باألجواء العامة، إذ خسر برميل 
النفط الخفيف (اليت سويت كرود) ٣٫١١ دوالر أي ٦٫٢١ بالمئة من قيمته ليسجل ٤٧٫٧٧ دوالرًا. 
كما تراجع برميل البرنت النفط المرجعي األوروبي أيضًا تسليم آب/أغسطس بـ ٣٫١٤ دوالرًا أي 

٦٫١٧ بالمئة ليسجل ٤٧٫٧٧ دوالراً (٤٩).

إال أن األمــر ال يتوقف عند هــذا الــحــد، باإلضافة إلــى األخــطــار االقــتــصــاديــة، نجد سياسيًا 
التهديد بانقسام بريطانيا نفسها المكّونة مــن أربــعــة شــعــوب. فاسكتلندا تــهــدد، بــطــرح مسألة 
االستقالل عن بريطانيا، بعد فشل استفتاء ٢٠١٤. وسيكون خروج بريطانيا بالنسبة إلى داعمي 
االســتــقــالل االسكتلندي الــفــرصــة الذهبية الــتــي ال تــضــيــع، فهم يعلنون على الــمــأل رغبتهم في 
البقاء داخل االتحاد األوروبــي، لكن خروج بريطانيا نفسها سيعكس تمامًا هذه المعضلة، وقد 
يضع حـــدًا لــالتــحــاد مــع بريطانيا الـــذي أســس عــام ١٧٠٧. أضــف إلــى ذلــك خطر عـــودة مشاكل 
الحدود، بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، والجنوبية وهي دولة مستقلة وعضو 
في االتحاد األوروبــي. و٤٠ بالمئة من اقتصاد إيرلندا الشمالية الفقيرة نسبيًا يتم مع إيرلندا 
الجنوبية، وعــودة الحائط الجمركي، سيعيق حركة المواصالت واألشخاص والتبادل التجاري 

بشكل كبير (٥٠).

كذلك لعل من أخطر التداعيات على االتــحــاد األوروبـــي، نجد تصاعد األصـــوات اليمينية 
في بلدان أخرى التي أرادت أن تحذو حذو بريطانيا، بل إن عددًا من ساستها دعوا، من دون 
انــتــظــار، إلــى إجـــراء استفتاء مــمــاثــل. على سبيل الــمــثــال صــرحــت مــاريــن لــوبــان زعيمة الجبهة 
الوطنية في فرنسا، أن الفرنسيين أيضًا من حقهم التصويت على عالقة بالدهم باالتحاد، وأن 
فرنسا لديها ألف سبب للخروج منه، كما أبدى نائب زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية، 
فــلــوريــان فــريــبــون، ترحيبه بنتائج االســتــفــتــاء، قــائــًال إنــه سعيد جـــدًا بترجيح البريطانيين كفة 
االنفصال، إذ يــرى في ذلــك أن «حرية الشعوب تنتصر في نهاية المطاف، حسنًا فعلتم، لقد 
حان دورنــا». أما النائب اليميني المتطرف في البرلمان الهولندي، خيرت فيلدرز زعيم حزب 
«الــحــريــة»، فــدعــا إلــى تنظيم استفتاء فــي بـــالده على غـــرار بريطانيا لتقرير مصير العضوية 

العالقات التجارية بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بعد خروجها من االتحاد، والنتائج المحتملة على 
السوق األوروبية الموحدة التي تعد أكبر تجمع اقتصادي في العالم، وتستقبل قرابة نصف صادرات 

بريطانيا.
<http://fibladi. ،ــًا،» الـــخـــبـــر ــيــ ــمــ ــالــ (٤٩) «خـــــــــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي يــــحــــدث زلــــــــــزاًال عــ
dz/%D8%A7%D9>.
<https:// ،(٥٠) نزار بدران، «تفّكك االتحاد األوروبي أم المملكة المتحدة؟،» العربي الجديد، ٢٠١٦/٦/٢٢
www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/21>.
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فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي. األمــــر نــفــســه ذهــــب إلــيــه مــاتــيــو ســلــفــيــنــي، زعــيــم «رابـــطـــة الـــشـــمـــال» في 
إيطاليا، الذي عبَّر عن إعجابه بما وصفه «بشجاعة المواطنين األحــرار» في بريطانيا (٥١). في 
المقابل نجد أن دول شرق أوروبــا، مثل بولونيا وهنغاريا، رغم التصريحات النارية لقياداتها 
ضد االتحاد، إال انه يستبعد انفصالها ألنها تتسلم حاليًا المليارات من اليوروات القادمة من 
ذلــك االتــحــاد، وهــو ما يمنعها من أي تفكيٍر بــالــخــروج (٥٢). مقابل ارتفاع المد اليميني في دول 
االتحاد األوروبي نجد أن الهجرة بدورها تشكل عامـًال مؤثرًا في االنشقاق األوروبــي، ومتأثرًا 
بــه، وبخاصة أمــام موجات الالجئين المهاجرين من دول الشرق األوســط وأفريقيا إلــى دول 
االتحاد األوروبي، زاد داخل الرأي العام من منسوب الشعور بخطر تضرر التركيبة االجتماعية 
واالقتصادية. مما ينعكس على إجــراءات االستقبال للمهاجرين والالجئين وظــروف إقامتهم، 

خاصة في ظل بعض المالمح السلبية المسجلة في سلوكات مهاجري اللجوء.

لعل االنشغال األكبر مرتبط بمدى تضرر التجربة الوحدوية األوروبية وكذا ترتيبات توسيع 
االتحاد األوروبي ستتضرر جراء االنسحاب البريطاني. إن األمر يبقى نسبيًا بالنسبة إلى هذه 
النقطة بــالــذات إذ إن االتــحــاد األوروبــــي كــان دائــمــًا يــرى فــي بريطانيا حليفًا للسياسات عبر 
أطلسية أكثر منها للقضايا القارية، بذلك بريطانيا كانت دومــًا عنصر شقاق أوروبـــي وعائقًا 
لتجسيد سياساتها الوحدوية. لذلك فإن األضرار قد تكون في أكثريتها اقتصادية مما قد تكون 

سياسية، وهو ما يرمي على عاتق دول النواة األوروبي مسؤولية وعبء بناء توازن جديد.

خاتمة
يرى دانيل كوالر في زوال الثنائية القطبية وبروز األحادية بروز حركية جديدة في النظام 
الدولي مبنية على تفاعل ثالثي بين (النظام، الفوضى، االنتقائية). فعلى المستوى اإلقليمي 
فرضت نهاية الحرب الباردة (١٩٩١/١٩٨٩) على الدول األوروبية توجهات مشتركة حيال هذه 
األوضــــاع الــجــديــدة، فــي إطـــار فجر نــظــام عالمي جــديــد ذي طبيعة إيجابية بعد انــهــيــار جــدار 
برلين، بشكل يأخذ باالعتبار االنسياب الجذري للتهديدات واألعــبــاء التي أفرزتها التطورات 
على القارة األوربــيــة في مواجهة عالم ما بعد الحرب الــبــاردة. فدشن االتحاد األوروبـــي هذه 
الــفــتــرة مــن خــالل مــشــروع وحـــدوي يسعى مــن خــالل سياسة توسعاتها نحو الــشــرق والجنوب 
بــالــمــوازاة مــع مــشــروع تــوســع الــنــاتــو إلــى التأثير فــي الــخــارطــة الــدولــيــة، إذ يــعــّد مــن بين القوى 
الـــدولـــيـــة الــمــؤهــلــة لــلــقــيــام بــــدور الــقــطــبــيــة فـــي الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة، بــحــيــث يــمــلــك عــنــاصــر الــقــوة 
االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية التي تعمل على فــرض إرادتــهــا من طريق المشاركة في 

صنع القرار الدولي.

(٥١) «بعد خروج بريطانيا، دعوات االنسحاب تتعالى في عدة دول أوروبية،» الخبر أونالين (٢٤ حزيران/
<http://www.elkhabar.com/press/article/107895/%D8%AF%D8%B9%D>. يونيو ٢٠١٦)، 

(٥٢) بدران، المصدر نفسه.
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ــقـــوى الــعــالــمــيــة  تـــشـــكـــل أوراســـيـــا، مـــن جــهــتــهــا، مــنــطــقــة اهـــتـــمـــام ذات بــعــد عــالــمــي تـــحـــرك الـ
واإلقليمية الكبرى بحثًا عــن الهيمنة والــتــوســع، وهــو مــا يعزز منطق التنازع على هــذا المجال 
الحيوي العالمي، قد يصل إلى تصادم اإلرادات في المنطقة بين الالعبين الجيوستراتيجيين 
كــمــا يــســمــيــهــم بــريــجــنــســكــي. وتــبــقــى أوراســيــا اســـتـــنـــادًا إلـــى األطــــروحــــات الــكــالســيــكــيــة لــلــمــدارس 
الجيوبوليتكية حاضرة بقوة في القرن الحادي والعشرين. لعل أهم ما طرح في فترة ما بعد 
الحرب الباردة لمناقشة المدارس الجيوبوليتكية الكالسيكية وإحياء مفاهيمها، كتاب زبيغنيو 
برجنسكي، المعنون رقعة الشطرنج الكبرى (٥٣)، الذي يركز على أهمية منطقة «أوراسيا» كمحور 
أساسي للسيادة العالمية، وتمتد رقعة الشطرنج األوراسية البيضاوية الشكل، من ليشبونة إلى 

فالديفوستوك.

نــجــد جــوهــر الــتــســابــق للسيطرة عــلــى منطقة «أوراســـيـــا» يجسد تــكــريــس الــســيــطــرة العالمية 
بامتالك قلب العالم الذي يحقق للطرف الدولي الذي يفوز بها مكاسب هائلة وال تحصى على 
كــل المستويات السياسية واالستراتيجية واالقــتــصــاديــة. لــذا نجد أن الــطــرف األوروبـــي مستعد 
للتضحية بعالقته عبر األطلسية ألجــل بلوغ مقاصده األوراســيــة التي ستمكنه بتحقيق مكانته 
الدولية مــن خــالل التعاون مــع الــواليــات المتحدة األمريكية ألجــل محاصرة روســيــا االتحادية 
للحد من قدراتها المتنامية في مرحلة تثبيت قوتها الرادعة منذ حقبة بوتين األولــى، محاولة 
الــحــد مــن قــــدرات الــصــيــن الــصــاعــدة وأيــضــًا الــهــنــد. تــقــاســم مــنــابــع الــطــاقــة فــي الــشــرق األوســـط 
وبخاصة دول الخليج والــعــراق، الوصول إلى مخزن الطاقة القزويني ليكون بديـًال من طاقة 

الشرق األوسط الخليجية.

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى تــأثــيــرات االنــســحــاب الــبــريــطــانــي فــي تــرتــيــبــات االتـــحـــاد األوروبــــــي، فتعد 
بريطانيا هي الخاسر الكبير من خروجها من االتحاد األوروبي وعلى الئحة خساراتها فقدانها 
مكانتها الدولية، وأبرزها دورها في مكافحة الجماعات اإلرهابية والمتطرفة في إطار االتحاد 
ــــي، وعــلــى رأســهــا «داعــــش». أضــف إلــى ذلــك الـــدور الـــذي تلعبه كمتحدث بــاســم أوروبـــا  األوروبـ
وكــأحــد األعــضــاء الخمس الدائمين فــي مجلس األمـــن الــدولــي. هــذا بــاإلضــافــة إلــى التداعيات 

الداخلية على بريطانيا اقتصاديًا وسياسيًا التي ستهدد استقرارها بما سبق اإلشارة إليها.

لعل من أبرز المستفيدين من االنسحاب هو روسيا بالذات التي تعد جزءًا من استراتيجية 
االتحاد األوروبــي الطامح في نهاية توسعه شرقًا بلوغ روسيا وتحقيق الحلم األوراســي األكبر 
الــواليــات المتحدة األوروبــيــة، لموقف بريطانيا الــمــعــارض حيال روســيــا على خلفية أزمــة ضم 
القرم، فهي الداعم الرئيس لتوقيع العقوبات ضد موسكو. أما بالنسبة إلى المشروع األوروبي 
الــمــوحــد والــمــتــوســع شــرقــًا، فيعد خـــروج بريطانيا تــحــررًا مــن الــوصــايــة األطلسية الــتــي ترعاها 
بريطانيا، وهو ما يعد سياسيًا واستراتيجيًا بانطالقة جديدة على المدى المتوسط وبعد تجاوز 

تداعيات االنفصال البريطاني االقتصادية □

(٥٣) زبيغنيو بريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى: األولوية األمريكية ومتطلباتها الجيواستراتيجية، 
ترجمة أمل الشرقي (عّمان: األهلية، ١٩٩٩)، د ص.
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